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Parkering/körning i området
Parkering i huvud gator och vändzoner är förbjuden, vaktbolag bevakar. Parkering i gångar framför husen är endast tillåten
kortare perioder för i och urlastning. Parkering längre tider är ej tillåten då framkomligheten för övriga boende och
utryckningsfordon minskar. Då vi, tack vare en generationsväxling, har mycket barn som leker, springer och cyklar i området
ber vi er respektera de hastighetsbegränsningar som råder.

Beskärning av buskar och träd i området
Försök att underhålla den växtlighet som gränsar mot gångar och gator. Det är extra viktigt att husägare med tomter mot
gatorna underhåller växtligheten då sikten när man ska in och ur gångarna påverkas vid dåligt underhåll.

Webbsida
Vi håller på att bygga upp en hemsida för samfälligheten. På hemsidan kommer information kring samfälligheten och en
maillista till styrelseledamöterna att finnas. Adressen till webbsidan är www.harakärr.se alt www.harakarr.se

Brandinspektion av garagen
Vi kommer under vintern att genomföra en ny brandinspektion i garagen. Det som får förvaras i garagen är endast fordon och
en omgång vinterdäck. Mellanväggar får ej finnas då detta försvårar ett eventuellt släckningsarbete vid brand.

Cylinderbyte i garagen
För att på ett bättre sätt kunna hantera underhåll av garagen och då många lås och nycklar börjar bli utslitna så kommer vi att
genomföra ett cylinderbyte på samtliga garage som tillhör samfälligheten. Cylinderbytet kommer att genomföras i början på
december. För att säkerhetsställa att de nya nycklarna delas ut till rätt husägare kommer vi att gå runt och fråga alla hushåll
vilket garage de har och informera närmre om hur nyckelutlämning mm kommer att ske.

Klottrets fiende
Vi kommer att teckna ett avtal med Klottrets fiende. De kommer att sanera befintligt klotter samt på avrop ta hand om
eventuellt klotter som uppstår framöver.

Asfalt i området
Efter en sommar med mycket regn så står vi ny inför en höst och vinter som med all säkerhet kommer att medföra mer regn.
Vi vill ge er en ny chans att påtala var de brister som orsakar att vatten blir stående på asfalten finns. Vi kommer att
tillsammans med ett asfalteringsföretag bedöma den inkomna informationen för att se om det är möjligt att göra en
förbättrande åtgärd där bristerna finns.
Har ni frågor och/eller kommentarer på ovanstående information så kontakta någon i styrelsen genom att besöka oss eller
skicka ett mail.
Med vänliga hälsningar

Styrelsen i Harakärrs Samfällighet.

